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Betreft: Hernieuwde oproep om het Nieuwe Haven plan van ‘de platanengroep’
gelijkwaardig te behandelen.

Geachte leden van de Commissie Stad,
Op 24 januari spreekt u over de herinrichting van de Nieuwehaven. Het Bewonersplatform
Binnenstad heeft de discussie daarover de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd en heeft
zich ook al eerdere uitgesproken over de gang van zaken. Zie onze brief van 16 november
2021.
We voelen ons, vanuit de rol die we voor onszelf zien, genoodzaakt dit opnieuw te doen. Die
rol is niet om inhoudelijk stelling te nemen in een kwestie waarover verschillende groepen
bewoners inhoudelijk een verschillende mening hebben. Maar wel om te zorgen dat alle
legitieme belangen en visies op gelijkwaardige manier aan bod komen in de discussies met
de gemeente. En dat is naar onze mening in dit proces niet het geval geweest. Daarmee
wordt zowel de direct betrokkenen van de Nieuwehaven zelf als de omwonenden en
eigenlijk alle binnenstadbewoners tekort gedaan.
Zonder hier nu het hele proces te recapituleren is duidelijk dat de gemeente in het begin een
poging heeft gedaan om een verzuim in het proces te repareren. Dat verzuim was dat
uitsluitend een deel van de aanwonenden rechtstreeks heeft geparticipeerd in het overleg
en in ieder geval de omwonenden, maar naar wij begrijpen ook een deel van de
aanwonenden zelf, niet. Het is prijzenswaardig dat de voormalig wethouder Hilde Niezen dat
heeft geprobeerd te repareren, maar dat is mislukt. Het daar op volgende proces heeft er
namelijk uiteindelijk toe geleid dat de gemeente de omwonenden die adhesie hebben
betuigd voor de “platanenwerkgroep” (ruim 180!) nogal rücksichtslos aan de kant heeft
geschoven. Het onderbouwde idee voor een alternatief is door de gemeente slechts getoetst
op al vastgestelde uitgangspunten en is daarmee via een soort afvinklijstje in strijd verklaard.
Nogmaals, afgezien van de uiteindelijke keuzes en voorkeuren vinden wij als
Bewonersplatform dat daaruit blijkt dat niet met een open blik is gekeken naar dat
alternatief maar, zoals steeds in dit proces, alleen maar vanuit de uitgangspunten die al met
een groep aanwonenden waren vastgesteld. En in ieder geval kan niemand ontkennen dat er
nu alleen maar teleurstelling en een negatief gevoel overblijft bij alle betrokkenen.

We vinden dat de gemeente dit proces niet goed heeft begeleid en ingericht en het resultaat
is er dan ook naar: ontevredenheid alom. En blijkens de motie die in de raad is ingediend
door een aantal partijen is ook een belangrijk deel van de Raad daar ontevreden over.
Daarom dringen wij er op aan om nogmaals te overwegen op welke wijze dit proces kan
worden voortgezet op een wijze waar allen, zowel aanwonenden, omwonenden als alle
andere bewoners van de binnenstad die regelmatig de Nieuwehaven bezoeken, tevreden
mee kunnen zijn, ongeacht de inhoudelijke uitkomst. Dat begint er naar onze mening mee
dat het onderbouwde alternatieve plan echt met een serieuze inhoudelijke blik wordt
beoordeeld. Daar past ook in dat de merites van (elementen uit) dat plan positief wordt
gewaardeerd en niet alleen via een inventarisatie van elementen die niet in de
uitgangspunten van de gemeente passen.
We hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat het ons te doen is om een proces
waarin iedereen zich serieus genomen voelt, ook wanneer de uitkomst inhoudelijk niet
volledig zou sporen met de oorspronkelijke inzet. En dat we vinden dat de gemeente tot nu
te tekort is geschoten in het organiseren daarvan. We hopen dat u de kans grijpt om dat
recht te zetten.
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